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  नवीन प्रांतरांच ेशोधक म्हणजे जगरलर 
मरहीत नसलेल्यर एखरद्यर नव्यर प्रांतरत 
पहहल्यरप्थम परऊल ठेवनू ततथे वस्ती 
करणररे लोक. हे शोधक वगेळ्यर वरटर 
चोखरळून प्वरस करत आणण नवनव्यर 
प्देशरांचर शोध घेत.  



     यर शोधक लोकरांनी अमेररकेचर नकरशर बदलनू टरकण्यरच ेअचरट करम 
केले. त ेपवेूकडील अॅपेलेशशयन पववतररजीांपरसनू पश्चिमेकडील प्शरांत 
महरसरगररनश्चजकच्यर नवनव्यर प्देशरांमध्ये जरऊन वसले. मग इतर लोकरांनीही 
तयरांच्यर मरगरवच ेअनसुरण करून तयर-तयर प्देशरांमध्ये वस्ती केली.  

  



      अनेक शोधक लोकरांनर अमेररकेत चरांगली प्शसद्धी शमळरली. 
तयरांमध्ये डॅतनयल बून आणण डवे्ही क्रॉकेट ही दोन नरवे सपुररचचत 
आहेत.   

  पण बऱ्यरच शोधक लोकरांनर 
कोणतीही प्शसद्धी शमळरली नरही. 
खरांतर, हेच लोक शोधक लोकरांच्यर 
कथर-कहरण्यरांच ेनरयक होते. 
अमेररकेच्यर ववकरसरत तयरांनी 
महत्त्वपणूव योगदरन हदले.  



     ई.स. 1760 त े1850 यर करळरत शोधक लोक दोनवेळर अचधकरचधक 
पश्चिमी प्देशरांकड ेसरकले आणण ततथेच स्थरतयक झरले. पहहल्यर वेळी तयरांनी 
शमशससीपी खोऱ्यरत वस्ती केली आणण दसुऱ्यर वेळी तयरांनी पश्चिमेकडील 
पॅशसफिक महरसरगररच्यर फकनरऱ्यरवरील प्देशरांमध्ये वस्ती केली.   



    दरूदरूचर प्वरस करत असल्यरमळेु शोधक 
लोकरांनर शरू आणण बळकट असणे आवश्यक 
होत.े पण ते स्वत: हेतूपवूवक असर करही 
ववचरर करत नसत. त ेसतत सपुीक जशमनी, 
मोकळी मदैरने आणण नवीन आयषु्य सरुू 
करण्यरबरबत ववचरर करत असत.   

  सरुुवरतीलर, अमेररकेत बहुतरांशी लोक शतेी करत. पण शोधक लोक 
इतरही करही उद्योग करू लरगले. त ेअन्नरसरठी शशकरर कररयलर शशकले, 
कुऱ्हरडीने जांगल सरि करून घर बनवरयलर शशकले तसेच वस्त्र बनवरयलर, 
तुटलेले नरांगर दरुुस्त कररयलर आणण नरव बनवरयलरही शशकले. कोणी 
आजररी पडले तर करय कररयच,े हेदेखील त ेशशकले. ही कौशल्ये तयरांनी 
इतर लोकरांनरही शशकवली.  



    शोधक लोक ही सवव कौशल्ये स्वत:सरठी शशकले. कररण ही करमे 
करून देणररे कुशल करररचगर तेव्हर उपलब्ध नव्हते. तयरकरळी अमेररकेत 
शहरे नव्हती, हॉस्पीटल नव्हती, अन्नधरन्यरची दकुरने नव्हती, शरळर 
नव्हतयर आणण वस्तू दरुुस्त करून देणररे करररचगर नव्हते. ततथ ेिक्त 
तनमवनषु्य, ओसरड प्देश होत ेआणण ररनटी इांडडयन जमरती होतयर.  



    शोधक लोक येण्यरअगोदर अमेररकी इांडडयन हेच खरांतर 
अमेररकेच ेमळू तनवरसी होत.े अमेररकी गवतरळ आणण मदैरनी 
प्देशरांत भटकां ती करणररे त ेपहहलेवहहले लोक होते. तेथील 
स्वच्छ, खळरळतयर झऱ्यरांमध्ये तयरांनीच पहहल्यरांदर  
      मरसेमररी केली. वस्त्र, अन्न आणण आसऱ्यरसरठी  
      जनरवररांची शशकरर तयरांनीच पहहल्यरप्थम तेथे सरुू  
        केली.    

  अमेररकी इांडडयन ही तेथील गदव आणण सुांदर 
जांगलरांमध्ये समहूरने ररहरणररी पहहलीवहहली 
जमरत होती.   



    कधीकधी इांडडयन आणण स्थलरांतररत शोधक लोक शरांततते 
ररहरत. पण शोधक लोक नेहमी इांडडयन जमरतीांच्यर जशमनीांवर 
तरबर शमळव ूपरहरत. यर कररणरवरून फकतयेकदर तयरांच्यरत आणण 
इांडडयन जमरतीांमध्ये यदु्ध होई. प्तयेक समहू आपरपल्यर 
जीवनशलैीच ेसांरक्षण करण्यरचर प्यत्न करत असे.  

  शोधक लोकरांनर अचरनक हल्लर होण्यरच ेभय असे. स्वसांरक्षणरसरठी ते 
बऱ्यरचदर एक इमररत उभररत. इमररतीभोवती त ेओांडकयरांची शभांत बरांधत. 
ही शभांत 10 िूट फकां वर 3 मीटर उांच असे. शभांतीमध्ये असलेल्यर  
िटीांमधनू शोधक लोक बांदकुीतून गोळ्यर झरडू शकत.  

 



    शोधक लोक सहसर घोडरगरडीतून प्वरस करत. भटकयरांच्यर 
फकां वर िरच्यर व्यरपरऱ्यरांच्यर परऊलखुणरांचर मरगोवर घेत त े
पश्चिमेकड ेप्वरस करत. कधीकधी जांगलरतील अरुां द परऊलवरटर 
आणण पववतरांमधील मोकळ्यर जरगर यरच शोधकरांच्यर वरटर असत.   

  यर वरटर उांचसखल असत आणण तयरांवर खड्ड ेआणण जनरवररांची 
ववष्ठर असे. तयरांतून जरतरनर गरडीची चरके तटुत. परवसरळ्यरत यर 
परऊलवरटर दलदलीने भरून चचखल होत असे..  



    परऊलवरटर फकतीही खररब असल्यर तरी तयरांची नरवे 
मजेदरर होती. तयरांनर जुनी स्पॅतनश परऊलवरट, ररनटी 
परऊलवरट, सरन्तर िे आणण ओरेगॉन परऊलवरट अशी 
नरव ेहोती. परऊलवरटेने प्वरस करणे हे मोठे सरहसरच े
आणण करहीवळेर धोकयरच ेकरम असे.    



    कधीकधी शोधक लोक धळुीने भरलेली परऊलवरट सोडून 
परण्यरतून प्वरस करत. ओहरयो आणण शमशससीपी नद्यर परर 
करण्यरसरठी तयरांनी सपरट तळरच्यर बोटी तयरर केल्यर होतयर.  



   कॅशलिोतनवयरलर जरण्यरसरठी चरर ते परच महीने प्वरस कररवर लरगे. अशर दीघव प्वरसरची योजनर 
बनवणे खूप महत्त्वरचे असे. कुटुांबरचे जवळजवळ सगळे सरमरन गरडीत भरले जरई. गरडीवर 
कॅनव्हरस करपडरचे आवरण घरलत आणण खेचर फकां वर बैलरांच्यर मदतीने गरडी वरहून नेत.     

  फकतयेक शोधक कुटुांबरांनी पश्चिमेचर प्वरस सोबतीने केलर. कधीतर एकरवेळी शांभर कुटुांबे 
गरड्यरांच्यर करफिल्यरतून एकत्रच प्वरस करत. सपरट पे्अरी मैदरनरांतून प्वरस करतरनर यर गरड्यर 
जहरजरांसररख्यर भरसत. तयरमुळे यर गरड्यरांनर  

पे्अरी स्कूनसव (पे्अरी जहरजे) म्हणत.  



    सगळेच शोधक गरड्यरांनी प्वरस करत नसत. करहीजण घोंड्यरवर स्वरर होऊन प्वरस 
करत. करही तर परयीपरयी चरलतच प्वरस करत.  

  कुणी एकजण गरड्यरांच्यर करफिल्यरचे नेततृ्त्व आणण मरगवदशवन करत असे. शहररच्यर 
महरपौररसररखी एकमतरने तयरची तनवड होत असे. सररे प्वरसी यर मरगवदशवकरचे आदेश 
परळत. करफिल्यरलर जांगलरतून सुरक्षक्षतपणे नेण्यरचे करम तो करत असे. मरगवदशवकरलर 
जांगलरतील वरटरांचे, परणवठयरांचे ज्ञरन असणे िरर आवश्यक असे.  

    फकट करसवन आणण श्चजम ब्रिजर हे 
मरगवदशवक तयरकरळी खूप प्शसद्ध होते.  



    गरड्यरांचर करफिलर बऱ्यरचदर शमसरूी ररज्यरतील इांडडपेंडन्स 
शहररतून तनघत असे. ततथनू हर करफिलर वरयव्य हदशते 
असलेल्यर ओरेगन ररज्यरकड ेकूच करत असे. पढेु हर करफिलर 
मोठमोठी मदैरन ेआणण उांच रॉकी पववत परर करत असे.  

 

  ओरेगनमधील िोटव हॉल येथे करही शोधक प्वरसी थरांबत. 
कॅशलिोतनवयरलर जरणररे प्वरसी आपलर प्वरस सरुूच ठेवत. सॅक्रमेंटो 
शहररतील सटरच्यर फकल्ल्यरकड ेजरणरऱ्यर मरगरवने त ेपढेु जरत.  



    न्यू मेश्चकसको ररज्यरच्यर सॅन्टर िे शहररकडे जरणररे शोधक नैऋतय हदशेत प्वरस 
करत. हर दीघव प्वरस खूप खडतर आणण धोकरदरयक असे. हदवसभररत करफिलर 
िररतर 15 ते 20 मैल फकां वर 24 ते 32 फकलोमीटर एवढरच प्वरस करू शके. जवळचे 
अन्नधरन्य सांपून जरत असे, गरड्यर मोडून जरत, बैल आणण करही प्वरसीसुद्धर  
आजररी पडत आणण मरत.  



    करही इांडडयन जमरतीांनी यर प्वरशरांनर 
मदत केली. पण करही जमरतीांनी 
करफिल्यरवर हल्लर चढवलर.  
  सरुक्षक्षततेसरठी प्वरसी ररत्री आपल्यर 
गरड्यर वतुवळरकरर उभ्यर करत. यरलर त े
नरईट ररांग (ररत कड)े म्हणत.   



    हवरमरन हीसदु्धर एक चचांतेची बरब असे. खूप परऊस पडलर तर गरडीची 
चरके चचखलरत रुतून बसत. परू आलर तर सररे सरमरन वरहून जरई.  

  उन्हरळ्यरच्यर हदवसरांमध्ये डरस आणण मरश्यरांचर उपद्रव होत 
असे. हहमवर्रवव झरलर तर गरडी बिरवच्यर चरदरीखरली झरकली 
जरई.  



    बहुतरांशी गरड्यर पवेूकडील प्देशरतून वसांत ऋततू तनघत. 
तयरांनर हहवरळ्यरआधी पश्चिमेकडील प्देशरत पोहोचरयच ेअसे.   

  1846 सरली जॉजव आणण जेकब डोनर यरांच्यर नेततृवरखरली चरललेल्यर प्वरशरांचर एक गट 
एकर भयांकर हहमवरदळरत सरपडलर. तब्बल दोन महीने ते कॅशलिोतनवयरतील शसएरर नवेरडर 
पववररजीांमध्ये अडकून पडले. तयरांच्यरकडच ेअन्न सांपले तेव्हर तयरांनी शमळेल ते, अक्षरश: 
स्वत:च ेबटूसदु्धर, खरऊन भकू शमवण्यरचर प्यत्न केलर. तनम्म्यरपेक्षर जरस्त प्वरसी मतृयमुखुी 
पडले. तयर जरगेलर आतर डोनर परस म्हणतरत.   



    फकतयेक महहन्यरांच्यर दीघव प्वरसरनांतर प्वरसी तयरांच्यर नव्यर गहृी पोहोचले. पण 
तयरांच्यर हरलअपेष्टर करही सांपल्यर नरहीत. सवरवत आधी तयरांनर धरन्य पेरणीसरठी 
जशमनीची सरिसिरई कररवी लरगली. घर बरांधण्यरपेक्षरही हे जरस्त महत्त्वरच ेहोते. 
अन्नधरन्य नसेल तर प्वरसी भकेुने मेले असत.े  

  परुुर्, श्चस्त्रयर आणण मलेु यर सवरांनीच जशमनीची सरिसिरई करून पेरणी करण्यरत 
मदत केली. तयरांच्यरकड ेयांत्र ेनव्हती, होतयर िक्त कुऱ्हरडी आणण तयरांच ेहरत. पेरणीच्यर 
करमरत शजेरऱ्यरपरजरऱ्यरांनी एकमेकरांनर मदत केली. सहकरररची भरवनर हे शोधकरांच्यर 
प्वरसरचर एक महत्त्वरचर भरग अस.े   



    जमीन सरि केल्यरनांतर लोकरांनी आपरपली 
घरे बरांधली. अनेक घरे म्हणजे केवळ 
ओांडकयरांची एक खोली होती. प्वरशरांनी झरड े
तोडून हे ओांडके शमळवले. ओांडके रचून तयरांनी  
घर बनवले. ओांडकयरांमधल्यर िटी तयरांनी 
चचखल आणण मॉस वनस्पतीने बुजवल्यर. यर 
करमरत सगळ्यरांनी एकमेकरांनर मदत केली..  

  खोलीत उबेसरठी शेकोटीची जरगर होती. प्वरशरांनी घररतील  
ितनवचर स्वत:च बनवले. करहीवेळर घररतील लोक रजईच्यर हढगरवरच  
झोपत. घररत पोटमरळर असेल तर ततथे मुले झोपत. पोटमरळ्यरवर जरण्यरसरठी एक शशडी होती.  



    नव्यर जरगेत श्चस्थररवण्यरसरठी प्वरसी लोकरांनी खूप कष्ट केले. पण हे लोक मौजमजर 
करण्यरसरठीही वेळ करढत. शकय तेव्हर तयरांची कुटुांबे एकत्र येऊन नरचगरणे करत, 
मेजवरन्यर झोडत. मकयरच्यर हांगरमरत तसेच गोधड्यर तयरर करण्यरच्यर प्सांगी ते अशी 
मौजमजर करत. तयरवेळी ते धरवण्यरच्यर आणण नेमबरजीच्यर स्पधरव आयोजीत करत.  
ते झरल्यरवर कुणीतरी व्हरयोशलन वरजवू लरगे आणण सगळे नरचू-गरऊ लरगत.  



    अमेररकी शोधक अचधकरचधक पश्चिमेकड ेप्वरस 
करत ररहहले. तयरमळेु तयरांचर देश अचधकरचधक 
ववस्तररत गेलर, मजबतू बनत गेलर.   

  शोधकरांच ेजीवन कष्टप्द असले तरी तयरांच्यरकड े
अनेक उत्तम गोष्टी होतयर. तयरांच्यरकड ेमोकळी मदैरने, 
सपुीक जमीन, तरजे परणी, शदु्ध हवर आणण मखु्य 
म्हणजे स्वरतांत्र्य होत.े    



    आणण तयरांच्यरकड ेदीघव शोधप्वरस 
करण्यरसरठी आवश्यक असलेली तीव्र 
इच्छरशक्ती होती. तयरांच्यर यर 
इच्छरशक्तीमळेुच अमेररकर एक  
महरन ररष्ट्र बनण्यरत  
मदत झरली.  

समरप्त 




